Rzeszów, 23.06.2016

Minister Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2015

1. Dane podstawowe fundacji:
- nazwa fundacji: „Fundacja Marzenki”,
- adres siedziby: ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów,
- numer wpisu do KRS: 0000408613,
- data rejestracji w KRS: 18.01.2012,
- REGON: 180809242,
- skład Zarządu Fundacji: Stanisława Kwas (prezes zarządu), Sebastian Mędrek (członek
zarządu), Magda Mędrek (członek zarządu),
- cele statutowe fundacji: działalność polegająca na pozyskaniu funduszy na wyjazdy
wakacyjne, obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej
pochodzące z najbiedniejszych rodzin głównie z terenu Podkarpacia.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- odnajdywanie dzieci z biednych rodzin poprzez kontakt z ośrodkami pomocy
społecznej, z pracownikami szkół do których uczęszczają takie dzieci, z innymi
organizacjami niosącymi pomoc najbardziej potrzebującym,
- pozyskiwanie ofert od firm organizujących wyjazdy dla dzieci i młodzieży,
- wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem programu, ceny, bezpieczeństwa
itp.,
- sprawdzanie rzetelności wybranych organizatorów wyjazdów.
Z 2014 roku pozostała do wykorzystania w 2015 roku kwota 2.109,10 zł.
W 2015 roku z darowizn od osób prywatnych fundacja pozyskała 980,00 zł oraz z 1%
podatku od osób fizycznych 3.408,90 zł. W sumie pozyskane fundusze stanowią kwotę
4.388,90 zł.
W czerwcu 2015 z Zarządem Fundacji skontaktował się dyrektor Zespołu Szkół w
Grodzisku Górnym Roman Matuszek z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania
przez Fundację wyjazdu drużyny robotyki na Światowy Finał Konkursu Robotyki.
Dyrektor przedstawił liczne dotychczasowe sukcesy drużyny oraz przybliżył postać lidera
tej drużyny Mateusza Jońca. Mateusz pochodzi z rodziny o trudnej sytuacji materialnej i
pomimo tego odnosi ogromne sukcesy zarówno w nauce jak i w dziedzinie swoich
zainteresowań jaką jest robotyka.
Mateusz ukończył gimnazjum z wyróżnieniem osiągając najwyższy wynik na Egzaminie
Gimnazjalnym w kończącym się roku szkolnym.
Pod koniec czerwca 2015 roku zgromadzony fundusz wynosił około 3.100 zł.
Zarząd Fundacji zdecydował się wspomóc drużynę robotyki z Grodziska w postaci
dofinansowania wyjazdu lidera tej drużyny Mateusza Jońca na Światowy Finał Konkursu
Robotyki, który miał miejsce w Albequerque w stanie Nowy Meksyk w USA.

Na ten cel została przeznaczona kwota 3.000,00 zł
Konkurs odbył się w dniach od 7 do 11 lipca 2015. W sfinansowaniu wyjazdu całej
drużyny uczestniczyło wielu sponsorów. Fundacja Marzenki ze swoich środków
sfinansowała jedynie część kosztów wyjazdu Mateusza.
Wyjazd do Albequerque zaowocował wielkim sukcesem. W turnieju drużyna z Grodziska
zdobyła wiele nagród. Obszerna relacja z turnieju jest dostępna na stronie fundacji:
www.FundacjaMarzenki.pl.
Pozostałe na koniec 2015 roku fundusze w kwocie 3.119,10 zł będą przeznaczone na
wyjazdy w 2016 roku.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały zarządu fundacji:
- Uchwała nr 1/2015 o przeznaczeniu funduszy na wyjazd wakacyjny 2015.
- Uchwała nr 2/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za
2014 rok,
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
- kwota jaka pozostała na koniec 2014 roku: 2.109,10 zł,
- darowizny otrzymane w 2015 roku: 980,00 zł,
- przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych otrzymane w 2015 roku: 3.408,90 zł.
Ogółem przychody uzyskane w 2015 roku: 4.388,90 zł
6. Informacja o poniesionych kosztach:
- koszty na realizację celów statutowych w 2015 roku – 3000,00 zł
- usługi obce – 378,90 zł
Ogółem koszty poniesione w 2015 roku: 3.378,90 zł
7. Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem
fundacji wykonywane są przez członków zarządu bez wynagrodzenia.
8. W 2015 roku nie miała miejsca działalność zlecona fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe.
9. Cały dochód fundacji jest wolny od podatku. W związku z tym nie zaistniały
rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podane wyżej informacje Zarząd Fundacji potwierdził składając poniżej podpisy:
Stanisława Kwas

Sebastian Mędrek

Magda Mędrek
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